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Obecní knihovny v Ražicích
 1924 - 2004
Dříve ...

(z kronik Obce Ražice a MLK Ražice)
1918-1937

V důsledku zákona o obecních knihovnách založena byla obecní veřejná knihovna v roce 1924. Sbor dobrovolných hasičů daroval
obci svoji knihovnu. Spořitelní a záložní spolek v Heřmani daruje ročně obci 100 Kč na nákup knih. Obec jest povinna přispívati
ročně dle počtu obyvatel t.j., 50 h na osobu. Knihovna čítá 218 svazků.
(kronika obce)
1950

Proto, že se loňského roku odstěhoval knihovník naší obce Jarolímek Jan čp. 52 do Dobeve, byl za něho zvolen Liška Václav čp. 31,
který má knihovnu ve vzorném pořádku. Naše knihovna, když jí převzal od svého předchůdce, čítala asi třista svazků. Během loňského
roku a letošního byla provedena revise a třicetpět svazků, které měly závadný obsah bylo vyřazeno a odvezeno. Místo nich obdržela
naše knihovna nové, s tendencí dobovou, socialistickou. Během doby bude míti knihovna celý soubor nového vydání všech knih, které
napsal náš veliký spisovatel a miláček všech čtenářů, Mistr Alois Jirásek. Dále nutno zaznamenati, že během roku přibývá více
čtenářů a čtenářek, kteří hlavně v zimních měsících hodně čtou. Též obdržela knihovna hodně knih od sovětských spisovatelů. Jsou
velmi poučné, ukazují směr, budování socialismu.
(kronika obce)
1951

Během roku bylo z obecní knihovny odstraněno asi 35 svazků (knih) se závadným obsahem. Dodány byly za ně nové, s časovou
tendencí, takže naše knihovna má ku konci roku 486 knih.
( kronika obce)
1952

Z obecní knihovny bylo letos 85 knih odvezeno do stoupy. Jest nutno zdůrazniti, že to bylo všem místním čtenářům velmi divné, co jest
v nich závadného, neb je nejraději četli. Za ně obdržela místní knihovna 30 nových knih s časovou tendencí. Ku konci roku jest stav
naší knihovny celkem 431 svazků.
(kronika obce)
1953

V tomto roce bylo z místní obecní knihovny odevzdáno do stoupy 26 knih, které prý mají závadný obsah. Náhradou za ně obdržela
naše obec do místní knihovny stejný počet knih s obsahem ze současné doby. Znovu poznamenávám, že zlikvidované knihy čtenáři
nejraději četli.
(kronika obce)
1957

Knihovna, která jest vzorně vedena, jest hojně navštěvována zvláště v zimních měsících, kdy jest na venkově více volného času. Jest
dobře a hojně zásobena. Čítá asi 500 knih, našich i cizích autorů.
(kronika obce)

1965

Dne 23.5. ve 14 hod. konala se v sále u Košatků beseda o knize spojená s kulturním odpolednem a výstavou knih. Místní lidová
knihovna, která se zapojila do soutěže "Budujeme vzornou knihovnu" obdržela Čestné uznání od JKNV a peněžitou odměnu v částce
600 Kčs, a od ONV v Písku 350 Kčs.
(kronika obce)
1980

Nově byla vybudována knihovna v hodnotě 35 000 Kčs. Novou knihovnicí byla ustanovena s. Lusková, která při této akci nejvíce
pomáhala a vzorně se o knihovnu stará.
(kronika obce)
V tomto roce našla se lepší místnost pro umístění knihovny v objektu č. 7. Zásluhou a pochopením předsedy MNV s. Píbala, který dal
zhotoviti regály, místnost vhodně upraviti se zvláštním vchodem a vybavil vhodným nábytkem, se mohla knihovna v druhé polovině
roku přestěhovati. Knihovnicí se stala Růžena Lusková, bydlící v těsném sousedství knihovny, která rovněž místnost MNV pronajala a
měla tedy dostatek příležitosti, aby veškerý svůj čas věnovala novému uspořádání knihovny. Ve spolupráci střediskové knihovnice s.
Svatošové, která zajistila odbornou stránku, vyřadila veškeré zastaralé knihy, rozčlenila literaturu na naučnou, beletrii a lit. pro
mládež, zabalila všechny svazky během dvou měsíců do folie, opatřila štítky a uspořádala do jednoho regálu lit. dětskou, která byla
pro snadnou orientaci dětí opět označena dobrodružná modrými obdélníky nad štítkem, pohádky červeně, z přírody zeleně, ostatní
dětská lit. černě. Takže děti si snadno vybíraly. Do čtyř regálů byla zařazena beletrie pro dospělé s rozřadovači, do jednoho regálu
pak literatura naučná, rovněž rozdělena od 1. do 90. a to na ML Sp. Př. Z, T, ON. V celé knihovně byl zaveden sáčkový systém.
Zhotovení regálů stálo 7 200 z dotace ONV. Dodatečně byl ještě objednán regál na časopisy. Vytápění akumulačkami. V listopadu
byla knihovna otevřena a půjčovalo se každý pátek od 16 do 18 hodin.
(kronika MLK Ražice)
1981

V tomto roce byl dodán do knihovny nový regál na časopisy. OK zapůjčila nové knihovně časopisy starších ročníků. Dorku, Schönen
Wohnen, Domov, Zahrádkáře, knihovna odebírala Květy, Zdraví, VTM, takže všechny vrstvy čtenářů si mohly vybrat podle svého
zájmu. Na konci září navštěvovalo knihovnu 94 čtenářů, z toho 42 dětí. Výpůjček ke konci září bylo 1981 knih a 1525 časopisů.
Knihovna obdržela na nákup knih 600 Kčs a byla během roku zásobena střediskovou knihovnou v Protivíně několika soubory knih. V
knihovně byly zhotoveny 3 nástěnky ze dřeva, na které se uspořádaly nástěnky a výstavky. Koncem roku měla knihovna 100 čtenářů.
Výpůjček bylo 4344, z toho 2239 naučné literatury a časopisů.
(kronika MLK Ražice)

(Zítřek - „týdeník pracujících okresu Písek)

1982

Velmi dobře pracovala Místní lidová knihovna a byla vyhodnocena jako vzorná knihovna. Zásluhu na tom měla knihovnice s. R.
Lusková, která za příkladnou práci obdržela čestné uznání.
(kronika obce)
Během roku 1982 se zapojila knihovna do soutěžě B.V.L.K. a byla vyhodnocena na druhé místo v okrese. Obdržela čestné uznání a
odměnu 1 000 Kč, které byly použity na nákup knih. Od MNV obdržela dotaci 500 Kč, za které byly rovněž nakoupeny knihy. V tomto
roce byla knihovnou vyhlášena soutěž o nejlepšího dětského čtenáře. Knihovnu navštívilo během roku 112 čtenářů, z toho 36 dětí do
14 let, 9 od 15 do 19 let. Celkem bylo 1401 návštěvníků. Knihovní fond činil ku konci roku 1489 svazků. Během roku bylo uspořádáno
několik akcí pro dospělé a mládež, uspořádáno 10 výstavek a 6 nástěnek. Během roku obdržela knihovna několik souborů z Protivína
a z Písku.
(kronika MLK Ražice)

(Zítřek - „týdeník pracujících okresu Písek“)
1984

Místní lidovou knihovnu navštěvovalo a pravidelně si vypůjčovalo knihy 86 čtenářů. Vypůjčeno bylo celkem 2477 knih, 2729
časopisů, z toho 245 knih naučných. V knihovně bylo uspořádáno několik hodnotných akcí jako výstava knih a fotodokumentace k 60.
výročí úmrtí V.I. Lenina, výstavka zahrádkářské literatury, výstavka knih na dovolenou, výstavka "Ruční práce v knihách a
časopisech" a různé výstavky k literárním a politickým výročím. Zásluhu na těchto akcích měla s. Ludmila Šálková, která převzala
knihovnu po s. Luskové, která se odstěhovala do Písku.
(kronika obce)
1985

V místní lidové knihovně byly průběžně pořádány gramopořady k literárním a politickým výročím. Mimo to byla pořádána literární
soutěž pro děti " O nejlepšího čtenáře", výstava knih a fotodokumentace k 40. výročí osvobození, literární soutěž pro mládež "Dětský
literární hrdina v boji proti fašismu". Knihovnu v tomto roce navštívilo a pravidelně si vypůjčovalo 58 čtenářů, vypůjčeno bylo
celkem 1554 knih, z toho 180 naučných a 1331 časopisů.
(kronika obce)
1986

Místní lidová knihovna i letos pořádala výstavky ke kulturním a politickým výročím. Průběžně též byly pořádány i gramopořady.
Kromě těchto akcí byl uspořádán gramopořad pro děti, výstava zahrádkářské literatury, zvuková kniha k volbám a gramopořad
"Vývoj moderní Pop-music".
Knihovnu v tomto roce navštívilo a pravidelně si vypůjčovalo 45 čtenářů. Vypůjčeno bylo celkem 2683 knih, z toho 1433 naučných a
1250 časopisů.
(kronika obce)

1987

Jako každým rokem, tak i letos byly v místní lidové knihovně pořádány výstavky ke kulturním a politickým výročím. Průběžně byly též
pořádány gramopořady, které byly pořádány i pro mládež, a literární kvíz pro děti. Knihovnu v tomto roce navštívilo a průběžně si
půjčovalo 149 čtenářů. Vypůjčeno bylo celkem 2 358 knih, z toho 1 148 naučných a 1210 časopisů.
(kronika obce)

Dnes...

(beseda s píseckým kriminalistou a spisovatelem Ladislavem Beranem - 30.10.2003)

- obecní knihovna se nachází v přízemí budovy nového obecního úřadu
- otevřena je každý pátek od 16.00 do 18.00 hodin
- knižní fond tvoří zhruba 1 500 svazků
- kromě půjčování knih lze využít veřejný internet (1 Kč/min. připojení)
- v roce 2003 byla pracovnicemi Městské knihovny v Písku provedena celková revize, 160 opotřebovaných či
neaktuálních svazků bylo vyřazeno, místo nich bylo do konce roku zakoupeno 73 nových
- doplňování knižního fondu pokračuje i v letošním roce, v rozpočtu obce je pro tento účel vyčleněno 10 000,Kč, z písecké knihovny jsou navíc zapůjčovány výměnné soubory knih
- k oslavám 80. výročí se v průběhu roku uskuteční několik besed s píseckými autory
K návštěvě Vás zve knihovnice
Jana Bořánková



